Maart 2018
WOORD VAN DE VOORZITTER
Vrijwilligersbeleid
Het nieuwe vrijwilligersbeleid is een feit. Jullie hebben daar een e-mail over ontvangen op 7 februari.
Ieder lid van Genneper Parken Tennis wordt vrijwilliger! Althans ieder lid geboren vóór 2002.
Slapende leden en leden van verdienste zijn uitgezonderd.
Inmiddels hebben zich twee kandidaten gemeld voor de functie van voorzitter JC. Dat is goed nieuws!
Mijn grootste zorg is hiermee weggenomen. De JC kan echter nog meer vrijwilligers gebruiken. Zowel
in het organiseren van jeugdactiviteiten als in het opstellen van een jeugdbeleidsplan.
Ook andere commissies, werkgroepen en activiteiten kunnen helpende handjes gebruiken. Ga naar
de mail van 7 februari, gebruik de link en meld je aan bij de contactpersoon. Natuurlijk kun je ook
nog steeds bardiensten doen. Meer details vind je in de eerdergenoemde e-mail, en tevens in het
stukje verderop in deze nieuwsbrief.
Introductie nieuwe leden
Ik heb de introductie van nieuwe leden naar mij toegetrokken. Er lag al een heel
draaiboek. Woensdag 7 maart komt de commissie nieuwe leden om 20:00 bij elkaar in ons paviljoen.
Het plan is om een bijeenkomst voor nieuwe leden te organiseren vóór het openingstoernooi. Dit
toernooi vindt plaats op zondag 25 maart om 13:00. De bijeenkomst voor nieuwe leden zal om
11:00 zijn. Nieuwe leden ontvangen hiervoor nog separaat een uitnodiging. Van 11:30 tot 12:30 vindt
er nog een bardienstinstructie plaats voor (nieuwe) leden die bardiensten willen doen.
Bestuurdersdag
Op zaterdag 17 februari was er weer een bestuurdersdag van de KNLTB, ditmaal gekoppeld aan het
ABN AMRO-wereldtennistoernooi in Rotterdam Ahoy. De bestuurdersdag was vooral een uitnodiging
aan tennisverenigingen om meer maatschappelijk betrokken te zijn. Hierbij werd rolstoeltennis
genoemd als voorbeeld, met Esther Vergeer als boegbeeld. Zij is nu voor het 10e jaar
toernooidirecteur van het internationale rolstoeltennistoernooi, dat gelijktijdig plaatsvond met het
ABN AMRO-wereldtennistoernooi in Ahoy.
Tijdens de bestuurdersdag was 's middags de mogelijkheid om clinics te bezoeken, de mannenfinale
van rolstoeltennis te zien, en twee halve finales van een herendubbel resp. een herenenkel bij te
wonen. Dit was meer dan moeite waard. De mannenfinale rolstoeltennis was indrukwekkend en
spannend. De halve finale herendubbel was eenzijdig. Tot mijn verbazing werd op deuce beslissend
punt gespeeld. De winnaars van de Australian Open domineerden de wedstrijd. De halve finale
herenenkel was boeiend. Het was jammer dat de wedstrijd voortijdig eindigde, omdat Goffin een bal
van Dimitrov via zijn eigen racket bij een volley recht in zijn oog kreeg. Al met al een geslaagde dag,
zij het dat ik graag ook een presentatie van de nieuwe voorzitter van de KNLTB had willen zien.
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NIEUW BARDIENSTREGLEMENT EN VRIJWILLIGERSBELEID
In februari is het nieuwe vrijwilligersbeleid positief ontvangen tijdens de ALV. Het vrijwilligersbeleid is
gericht op het versterken van het vrijwilligersnetwerk, om zoveel mogelijk taken die door
vrijwilligerskunnen worden uitgevoerd ook door hen te laten uitvoeren. Hiermee willen we onze
vereniging laten floreren vóór en dóór onze leden. Leden zijn geen consumenten maar onderdeel van
de vereniging, waarbij we verwachten dat men behalve een financiële bijdrage (contributie) ook een
persoonlijke bijdrage levert (inzet in tijd en moeite, zoals bardiensten en diverse vormen van
vrijwillige inzet zoals bijdragen aan bestuur, commissies en projectgroepen).
Met elkaar dienen we de vereniging bloeiende te houden en daarbij verwachten we van ieder lid
vanaf het jaar waarin hij/zij 17 jaar wordt tot zo lang het lidmaatschap voortduurt (dus ook 70+) een
bijdrage aan de vereniging in de vorm van bardiensten of een andere taak (slapende leden en leden
van verdienste uitgezonderd). Meer informatie over het vrijwilligersbeleid kun je hier vinden, en
meer informatie over het bardienstreglement hier.
Er zijn drie opties:
1. Kies je voor bardiensten, plan dan je bardiensten hier. (N.B. Bijna 17-jarigen pas inplannen
ná hun 17e verjaardag)
2. Gaat je voorkeur uit naar het vervullen van een andere taak, kijk dan hier op de website voor
een overzicht van de taken die nog ingevuld kunnen worden.
3. Wil je dit jaar tóch afkopen, volg dan de link naar afkopen op de website .
Maak snel je keuze, zodat we weten hoe jij je steentje bij wil dragen. Degene die al een
geregistreerde functie uitvoeren hoeven zich niet opnieuw aan te melden. Bij vragen kun je mailen
naar: vrijwilligers@gptennis.nl.
Draag je steentje bij. Vele handen maken licht werk!

OPENINGSTOERNOOI
Dit jaar openen we het nieuwe tennisseizoen wederom met het grandioze Openingstoernooi op
zondag 25 maart. Een nog-niet-nader te noemen Prominent Persoon zal de officiële lintenknipperij
verrichten om 12:30, waarna de wedstrijden direct zullen beginnen. Er wordt gespeeld in poules op
sterkte. Tussen de wedstrijden door is er genoeg gelegenheid één of meerdere drankjes te nuttigen
onder het genot van een kleine, bescheiden, GPT MEGA kennisquiz. Geheel vrijblijvend natuurlijk
voor degene die geen eeuwige roem nastreeft.
Na de wedstrijden kan iedereen onder strenge begeleiding van het GPT-Pizzateam® zelf een pizza
samenstellen. Deze wordt professioneel voor je gebakken in de eigen GPT-Pizzaoven®. Je man,
vrouw, partner en/of kinderen mogen mee komen eten. Graag wel even inschrijven met hoeveel
grote en kleine mensen je komt. De oven staat klaar vanaf 17:30.
Zeer binnenkort wordt er een e-mail verzonden met daarin een inschrijflink.
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SPONSORNIEUWS
Sponsorpakketten voor 2018
De sponsorpakketten voor 2018 zijn gereed. Wij zijn trots op onze sponsorpakketten en zijn nog op
zoek naar nieuwe sponsoren. Wij dagen jullie uit om zelf sponsor te worden of in jullie netwerk naar
een sponsor voor de club te kijken.
Je kunt een mogelijke sponsor doorgeven aan een van de leden van de sponsorcommissie. Je mag
rekenen op een attentie. Klik hier om de sponsorpresentatie en -pakketten te bekijken.
De club van 50
Je kunt nog steeds sponsor worden van de club. Met een donatie van € 50,-- per jaar komt je naam of
die van je bedrijf in het clubhuis van BAAN 1: de club van 50. Er zijn nog 17 plaatsen vrij van de in
totaal 50 stuks. Je kunt je hier opgeven: sponsorcommissie@genneperparkentennis.nl
De sponsorcommissie gedenkt Rosario van Antonio's
In februari kwam het trieste bericht van het overlijden van de eigenaar van onze sponsor Antonio's,
een Italiaans restaurant op de Dommelstraat te Eindhoven. Wij hebben zijn familie veel sterkte
gewenst met dit verlies.
Extra korting op clubkleding bij AKWI Sport voor competitieteams
AKWI sport heeft een interessante regeling voor
alle leden en heeft in de aanloop naar de nieuwe
competitie iets extra’s voor competitieteams. De
leden krijgen 10% korting op alle tennisgerelateerde artikelen, zoals bijvoorbeeld kleding,
schoenen, tennistassen, grips, tennissokken en
bespanningen van rackets. De korting die de leden
krijgen op de nieuwe clubkleding van Genneper
Parken Tennis is 20% en is vanaf nu verkrijgbaar.
Het betreft de kledinglijn van HEAD die ruim om voorraad is bij AKWI Sport en gratis wordt voorzien
van ons clublogo. De kledinglijn bestaat uit een heren-, dames-, jongens- en meisjeslijn en we hebben
hieronder al wat plaatjes van deze kleding toegevoegd. Om de korting van 20% te krijgen is het
plaatsen van een logo op een polo, shirt en trainingsjas een vereiste. Op een short en rokje is deze
korting ook van toepassing, maar is een logo niet noodzakelijk.
Gedurende de maand maart krijgen competitieteams 30% korting op de adviesprijs en zet AKWI
haar logo van 1 x 9 cm er ook bij in de kraag of op de mouw.
Voor de kinderen die competitie spelen wil AKWI een eenmalige korting geven van € 10,00 voor
één shirt op de adviesprijs per kind en daar nog eens een korting van 25% in de maand maart 2018.
Dit betekent een shirt voor jongens € 15,--, een top voor meisjes € 13,50 en een polo voor meisjes
en jongens € 18,75. Op de rest dus 25% individueel (en 30%, net als de senioren, indien er een heel
team naar AKWI komt). In de actiemaand maart komt er dan ook het extra logo van AKWI bij.
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Hierbij een aantal foto’s van de HEAD kledinglijn voor dames en heren, te verkrijgen bij AKWI Sport,
Tongelrestraat 266 te Eindhoven:

Prijzen dames en heren:
•
•
•
•
•
•
•

trainingsjas dames of heren € 59,99 -/- 20% = € 48,-- inclusief logo GPT
trainingsbroek dames of heren € 49,99 -/- 20% = € 40,-- inclusief logo GPT
polo dames of heren € 39,99 -/- 20% = € 32,-- inclusief logo GPT
shirt dames of heren € 34,99 -/- 20% = € 28,-- inclusief logo GPT
top dames € 32,99 -/- 20% = € 26,40 inclusief logo GPT
short heren € 39,99 -/- 20% = € 32,-- met of zonder logo GPT
rokje dames € 39,99 -/- 20% = € 32,-- met of zonder logo GPT

Prijzen meisjes en jongens (maat 128-140-152-164-176):
•
•
•
•
•
•
•

trainingsjas meisjes of jongens €49,99 -/- 20% = € 40,-- inclusief logo GPT
trainingsbroek meisjes of jongens € 39,99 -/- 20% = € 32,-- inclusief logo GPT
polo meisjes en jongens € 34,99 -/- 20% = € 28,-- inclusief logo GPT
shirt jongens € 29,99 -/- 20% = € 24,-- inclusief logo GPT
top meisjes € 27,99 -/- 20% = € 22,40 inclusief logo GPT
short jongens € 29,99 -/- 20% = € 24,-- met of zonder logo GPT
rokje meisjes 34,99 -/- 20% = € 28,-- met of zonder logo GPT
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OVERIGE MEDEDELINGEN
Ophalen nieuwe ledenpasjes
Op dinsdag 20 maart, woensdag 21 maart en donderdag 29 maart tussen 19:00-21:30 uur kun je je
nieuwe ledenpasje van 2018 ophalen in het paviljoen. Dit heb je o.a. nodig om het park mee binnen
te kunnen, het afhangbord te gebruiken en voor competitie en toernooien. Let op: vanaf half april
werkt je oude 2017 pasje niet meer en vanaf 1 mei liggen de nieuwe pasjes niet meer achter de bar.
Instructieavonden bardienst
De barcommissie organiseert in 2018 extra instructie-avonden
in het paviljoen, van 19.30 tot 20.30 uur. Deze avonden zijn op
dinsdag 20 maart, woensdag 21 maart, donderdag 29 maart,
donderdag 5 april, dinsdag 10 april, maandag 16 april,
woensdag 25 april, dinsdag 8 mei, maandag 14 mei, donderdag
24 mei, en maandag 28 mei. Daarnaast is er ook een instructie
overdag, nl. op zondag 25 maart van 11.30-12.30 uur, vóór het
openingstoernooi. Tijdens deze instructies worden al je vragen
over je te draaien bardienst beantwoord. Het betreft vrije
inloop. Mocht je nog vragen hebben, stuur dan een mail naar yvonnedaemen@gmail.com.
KNLTB en persoonsgegevens
Heb je eigenlijk enig idee wat de KNLTB doet met jouw persoonsgegevens? Als je dat wilt weten, kijk
dan hier voor alle details. Belangrijkste om te weten: als je niet wenst te worden benaderd via de
telefoon of post met aanbiedingen vanuit KNLTB en/of haar partners, dan dien je dat expliciet aan te
geven via een online formulier.
It giet oan!

De vorst is (nog) niet zodanig dat deze kreet zijn werkelijke
betekenis heeft. Maar deze kreet geldt wel voor banen 18
en 19. Een van de GPT-paparazzi nam een foto met het
onomstotelijke bewijs dat de ombouw van banen 18 en 19
gaat beginnen. Banen 18 en19 krijgen zogeheten ‘gravel
onder afschot’, dat dezelfde speeleigenschappen bezit als
gravel, maar na een regenbui eerder bespeelbaar is. Helaas
ligt de ombouw nu stil door de vorst . Doel is dat banen
18 en 19 er op 1 april weer prima bijliggen.

Zomerlessen
Begin april starten de zomerlessen. Er kan gekozen worden uit twee tennisscholen. Op onze website
staan links naar beide tennisscholen. Via deze links vindt u het lesaanbod en kunt u inschrijven.
Mogelijk zijn er in de zomer meer leden die willen lessen dan er lesbanen beschikbaar zijn. Hoe de
tennisscholen hiermee omgaan (bijv. uitwijken naar een andere tijd of locatie) kun je navragen bij de
tennisscholen.
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Prijsvraag wedstrijdschema’s

In de vorige nieuwsbrief werd een prijsvraag voor het
beste wedstrijdschema uitgeschreven. De vraag was om
een wedstrijdschema te maken voor een poule met twaalf
dames/heren en een met zes heren en zes dames. In elke
poule worden drie rondes gespeeld. Bij de twaalf
dames/heren worden in elke ronde drie dubbels gespeeld
en bij de poule met zes dames en zes heren wordt elke
ronde een damesdubbel, een herendubbel en een mix
gespeeld. Voor elke poule geldt dat het wedstrijdschema waarbij deelnemers het minst met en het
minst tegen dezelfde deelnemer spelen wint. Okkel Klaver, Henk Kettelarij en Edwin Bonsma hebben
een oplossing ingestuurd. Eén van hen wordt als winnaar tijdens het Openingstoernooi op zondag 25
maart in het zonnetje gezet.
Correctie baanbezetting tijdens de piekuren bij tien geopende banen
In de vorige nieuwsbrief stond dat de banen voor vrij tennissen en activiteiten naar verhouding
worden verminderd als de gravelbanen en banen 18 en 19 gesloten zijn. Dit blijft zo; echter, het
uitvallen van het tossen en IWC valt niet samen in een week. In plaats daarvan vervalt de ene week
het tossen en de andere week de IWC. Op deze manier kan er op de donderdagavond meer vrij
gespeeld worden. De week voor carnaval hadden we voor het eerst tien banen. Die week is er niet
getost en is er wel IWC geweest. Daarna werd het hele park gesloten. Zodra de tien banen weer open
gaan kan er getost worden en de week daarop is de IWC weer aan de beurt.
Let op: om misverstanden te voorkomen. Bovenstaande is van toepassing bij acht gesloten banen,
niet bij acht niet-bespeelbare banen. In het laatste geval is de prioritering zoals in het baanreglement
is vastgelegd.

INPUT NIEUWSBRIEF GPT
Mocht je zelf input hebben voor de GPT nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar:
nieuwsbrief@genneperparkentennis.nl . De uiterste datum waarop je jouw input kunt inleveren is op
de 25ste van de maand. Jouw input zal in de eerstvolgende nieuwsbrief verschijnen.
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